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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Plats och tid  2022-05-03 Rum kommunfullmäktigesalen, kl.  18:00-
20:05. 
 
 

Ledamöter 
Victoria Johansson (MP), ordförande 
Axel Östlund (C) 
Hélène Sevastik (S) 
Klas Lindblom (M) 
Johan Salminen (M) 
Nils Fredriksson (L) 
Jesper Siljekvist (KD) 
Ruben Wågman (S) 
Tove Pehrsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
 

 
Närvarande ersättare 
Mats Forsberg Danielsson (M) 
Torsten Svenonius (M) 
Jacques de Maré (MP) 
Indra Rehbinder (C) 
Ebbe Adolfsson (S) 
Patrik Lundqvist (S) §§10-12, 16 
Ulf Åsbrink (V) 

Övriga närvarande 
Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef 
Peter Wråke, stabschef 
Freja Nilsen, miljöinspektör §§10, 16 
Vega Skott, nämndsekreterare 
 

 
 
 
Utses att justera Hélène Sevastik (S)  
Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering 

anges längst bak i protokollet. 
Paragrafer §§ 10–17 

 
Underskrifter Sekreterare  
  Vega Skott  

 
 Ordförande  
  Victoria Johansson (MP) 

 
 Justerare  
  Hélène Sevastik (S) 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-05-04 
Anslaget tas ner 2022-05-26.  
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-05-25.  
Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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§ 10 
Fastställande av föredragningslista 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 11 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(MHN/2022:9) 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) på Miljö- och byggnadsförvaltningen 2021. 
 
 
Sammanfattning 
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar. Miljö- och byggnadsförvaltningen har genomfört en 
uppföljning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete under 2021. Förslag till 
förbättringsåtgärder har tagits fram. 
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§ 12 
MHNs delegationsordning (MHN/2022:12) 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad 
delegationsordning för 2022. Beslutet justeras omedelbart och ny delegationsordning 
ersätter tidigare delegationsordning från och med 2022-05-03. 
 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen har reviderats med anledning av att SKR har tagit fram ett 
uppdaterat underlag för delegationsordning för de regelverk som kommunernas miljö- 
och hälsoskyddsnämnder ansvarar för. 
 
Tillkommande punkter och revideringar redovisas nedan: 
 
Inom miljöbalkens områden  
 

• Under kapitel 7, Skydd av områden. 
o punkt 3.3 är omformulerad gällande att, ”Besluta i tillsynsärende gällande 

områden, djur- eller växtart”. 
  

• Under kapitel 9, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
o punkterna 3.9 och 3.10 är nya och gällande att ”Besluta att en 

anmälningspliktig verksamhet får påbörjas innan sex veckor har gått”. Och att 
”Besluta att anmälningspliktig verksamhet inte får påbörjas vid sexveckorsfristens 
utgång utan först när nämndens beslut meddelats”.  

o punken 3.13 är ny och gäller att ”Besluta i ärenden om tillstånd att hålla 
vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter”. 

o punkter 3.15 är ny och gäller att ”Besluta i ärende om anmälan om att driva 
eller arrangera verksamhet”. 

 
• Under kap 14. Kemiska produkter och biokemiska organismer och som har 

med kontrollförordningen att göra.  
o Ny punkt som gäller ”Besluta i ärenden om åtgärder avseende kosmetiska 

produkter”. 
o Ny punkt som gäller ”Besluta om föreläggande eller förbud enligt de EU-

förordningar”. 
 

o Ny punkt som gäller ”Besluta i ärenden om tillsyn över utrustning i 
motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerande ämnen”. 

 
• Under kap 27. Avgifter. Ny punkt som gäller ”Besluta om nedsättning eller 

efterskänkning av avgift”.  
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• Under kapitel 15, 26, 27 och 28 har vissa justeringar och borttagande av 
punkter skett.  

 
• Under avsnitt 4, Övrig reglering på miljöområdet. Två punkter har lagts till och 

viss justering har skett av punkterna för Strålskyddslagstiftning och Lagen om 
tobakslagen. 
 

Inom livsmedelsområdet 
 

• Under avsnitt 5, Livsmedelsområdet, har flertalet laghänvisningar reviderats 
och vissa beslutspunkter har flyttats till en annan del inom samma avsnitt. 
Ändringarna beror på den nya kontrollförordningen (EU-förordning 
2017/625). 
 

• Punkten 5.4.2. är ny och gäller ”Besluta om kontrollfrekvens för livsmedelsföretag”. 
Nyregistrerade livsmedelsanläggningar får fr o m 2022 beslut om 
kontrollfrekvens istället för beslut om årlig avgift.  

 
• Punkt 5.5.4 är ny och gäller ”Beslut om avgift för kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen”. 
 

• Punkt 5.4.7 är ny och gäller ”Besluta att inte ta ut avgift om den sammanlagda 
kontrolltiden underskrider 30 min under ett och samma kalenderår”. 

 
• Punkt 5.4.8 är ny och gäller ”Besluta om avgift för exportkontroll och utfärdande av 

intyg”. 
 

Övrigt 
 

• Avsnitt 7 gällande Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
(2020:526) har tagits bort då lagstiftningen upphörde den 1 april 2022. 

 
• Tre förtydliganden har gjorts under det inledande allmänna avsnittet, under 1. 

andra stycket sista meningen har ett förtydligande gjorts avseende verkan av 
delegerad beslutsrätt. Under samma punkt, sjätte stycket sista meningen har ett 
förtydligande gjorts avseende möjligheten att delegera till konsult med mera. 
Samt under 1.2 första punkten har ett förtydligande gjorts avseende vilken 
grupp av ledamöter som nämnden kan delegera till. 
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§ 13 
Solna stads miljöpris (MHN/2022:10) 
 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ger ordförande i uppdrag att fatta beslut om vinnare 
av 2022 års miljöpris. 
 
Sammanfattning 
Solnas miljöpris har delats ut sedan 2006 för betydelsefulla insatser inom 
miljöområdet. Miljöpriset, som består av en staty och äran, kan delas ut till enskild 
person eller till företag, organisation, förening eller grupp lokaliserad eller verksam i 
Solna. Inriktningen för årets miljöpris är konkreta insatser för att förbättra klimatet 
eller arbete med långsiktig beteendeförändring i klimatsmart inriktning. 
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§ 14 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Miljö-och hälsoskyddsnämnden tar del av följande delegationsbeslut: 
 
MHN/DB 2022-32-49, 52-124, 131-225, 229- 268.  
 
 
 
 

§ 15 
Frågor till förvaltningen 
 
Det har inkommit frågor om följande: 

- Gula Linjen 
- PCB Kungshamra 
- Trädfällning Nationalstadsparken 

 
Frågorna besvaras av förvaltningen.  
 
 
 
 

§ 16 
Förvaltningschefen informerar 
 
- Mätning av bakgrundsstrålning.  
- NKI och serviceutveckling.  
- Överklagade beslut. 

 
 
 
 

§ 17 
Övrigt 
 
Inget övrigt under detta sammanträde.  
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